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Een ontwerpteam van architecten en fooddesigners is bezig met de 
uitwerking van het Inspiratiehuis op de Mansholtcampus. Daarvoor zijn we 
de actie “Give the Change” gestart: maak deze omslag zichtbaar, beleef-
baar en proefbaar. Samen met burgers en betrokken instanties.

VOLG en geef! Van klein tot midden tot groot, jouw bijdrage is welkom.

Voor mensen die grotere bedragen schenken en betrokken willen worden, 
hebben we een speciale vermelding en reward op de campus bedacht. 
Neem daarvoor contact met ons op: info@eemlandhoeve.nl - ovv Inspi-
ratiehuis Mansholtcampus. 

V O LG

SCAN ME

bouw mee aan het
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Sicco Mansholt

De Groninger Boerenzoon Sicco Mansholt (1908-1995) ontwikkelde zich tot 
een begaafd politicus en landbouwkundige. Na de Tweede Wereldoorlog 
gaf Mansholt met zijn “nooit-meer-honger” de aanzet tot een ongekende 
modernisering van voedsel, omgeving en landbouw met impact op 
gezondheid. Eerst Nationaal, daarna Europees. Maar in zijn latere leven 
zag hij in, na het milieurapport van de club van Rome, dat zijn modernis-
tische landbouw uiteindelijk niet goed zou gaan en maakte hij een omslag.

De Mansholtprijs werd ingesteld voor mensen die het lef hadden dezelfde 
omslag te maken. De drie Europese Mansholtprijswinnaars zijn Carlo Petrini 
(food-culture), Franz Fischler (land-culture) en Jan Huijgen (agri-culture) 
van de Eemlandhoeve. Zij staan voor een echte omslag in onze voedsel-, 
omgeving- en landbouwcultuur - nu bovendien aangevuld met het thema 
gezondheid: je eigen lijf is er mee gebaat. Het microbioom in ons maag-
darmstelsel is een weerspiegeling van de microbiologie van bodem en 
omgeving en de voedselproducten die zij produceren. 
Heb daarom weer het lef om als betrokken burgers deze omslag mee te 
maken op de Mansholtcampus - waar het Inspiratiehuis op dit moment als 
ontvangst- en belevingscentrum voor deze omslag ontwikkeld wordt. Dat 
kunnen en willen we niet zonder jullie: de betrokken burgers. Die vormen 
met elkaar de sleutel tot echte vernieuwing. Jullie kunnen namelijk voor de 
sociale beweging zorgen die het nieuwe voedselsysteem in beweging zet. 
Je doet het niet alleen voor jezelf, maar voor de volgende generatie(s). 



Met het Inspirat iehuis als broedplaats
en de Mansholtcampus als voorbeeld

kan er met andere part i jen gebouwd worden
aan een netwerk van regionale
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de MANSHOLTCAMPUS
Deze campus in het Eemland is een broedplek voor vernieuwing rondom 
voedsel, omgeving, landbouw en gezondheid. We brengen partijen bij 
elkaar die een nieuw regionaal voedselsysteem vormgeven. 

Voor regio Amersfoort betekent dit het volgende: in deze regio wonen 
250.000 mensen, hoe kunnen we deze mensen van 20-30% van voedsel uit 
de eigen leefomgeving voorzien. 
In de directe omgeving vinden we veel producten: Aardappels, groente 
en fruit uit de- Flevopolder; Boter, kaas en eieren -uit de Gelderse Vallei en 
uit het Eemland en ook brood en vis uit Spakenburg. Alleen al deze 
producten moeten worden verwerkt, vervoerd én bij de burgers terecht 
komen. De Mansholtcampus is bedoeld als voorbeeld en verzamelplek 
voor het verwerken, vervoeren en het bij de burgers brengen van de 
producten. Zo is het plan om op de campus ruimte te maken voor 
ambachtelijke bedrijvigheid en de producten die hieruit voort komen met 
pick-up wagentjes bij burgers in de regio te bezorgen. Met deze 
ambachtelijke bedrijvigheid en de huidige mogelijkheden op de hoeve 
(breedste/grootste boer) wordt de Mansholtcampus een leeromgeving 
voor de vernieuwing van voedsel. Deze vernieuwing is ook in het restaurant 
te proeven: eten van lokale en intacte ecosystemen.

Op de Mansholtcampus is een inspiratiehuis aanwezig. In dit inspiratiehuis 
worden de nieuwe ontwerpen voor een regionaal voedselsysteem visueel 
gemaakt, om zo te dienen als voorbeeld. In het inspiratiehuis wordt onder 
andere volgende getoond:

Op de Mansholt campus en in het inspiratiehuis ontmoeten groepen die 
met deze onderwerpen bezig zijn elkaar en kunnen ze samen nadenken 
over een nieuw (duurzaam) voedselsysteem. Zo bundelen we de krachten 
en kan samen worden nagedacht over nieuwe uitvindingen en sociale 
bewegingen op het gebied van Voedsel, Omgeving, Landbouw en 
Gezondheid (#VOLG).

Een lokaal en intact ecosysteem
een samenhang tussen de grote diversiteit aan planten, dieren 
vogels en de levende bodem met microbioom. 

Een rijke voedselcultuur
In een tijd waarin de geglobaliseerde eetcultuur lokale bronnen 
onder druk zet en we steeds meer vervreemd raken van onze voed-
selvoorziening willen we laten zien hoe leuk, lekker en gezond een 
lokale voedselcultuur kan zijn. 

De samenwerking tussen burger en boer 
De Eemlandhoeve op de Mansholtcampus is de eerste Burger- 
boerderij (z ie burgerboerder i jen.nl)

Vrienden van de boerderij / Community Supported Agriculture.  

Een duurzaam economisch boerenmode
Burgers en boeren die samen verantwoordelijk zijn voor hun voedsel 
en hiermee transparante ketens, waarin boeren eerlijke prijzen 
krijgen voor voedsel. 

Bijen op het erf
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enGROOTSTE BREEDSTE BOER
E X C U R S I E

Op de Mansholtcapus is de omslag die Mansholt in zijn leven 
maakte terug te zien in de excursie ‘Grootste en  Breedste 
Boer’. Aan de Bisschopsweg in Bunschoten liggen de grootste 
en de breedste boer van de regio gebroederlijk naast elkaar. 
Twee boerderijen met een verschillende aanpak: Boer Schaap 
heeft een hypermodern melkveebedrjf met robots om te 
melken, robots om te voeren en robots om de stal uit te 
mesten: het is een high-tech bedrijf met ruim 300 koeien, 
gericht op melkproductie. De Eemlandhoeve ernaast heeft 
gekozen voor een hele brede aanpak en richt zich naast de 
ca. 40 vleeskoeien ook op andere markten met een conferen-
tiecentrum, de moestuinen en de bijenstal en als educatief 
centrum. In een excursie met wandeling naar het bedrijf van 
de buurman laat boer en filosoof Jan Huijgen zien welke 
verschillen er zijn, maar ook dat beide vormen naast elkaar 
kunnen bestaan.

De excursie brengt ons dichter bij onze voedselvoorziening en 
maakt tegelijk ruimte voor het gesprek en de zoektocht naar 
de landbouwcultuur van de toekomst. Juist in deze tijd geeft 
het ruimte en rust binnen maatschappelijk complexe 
discussies. Een goed voorbeeld van de mogelijkheden die de 
Mansholtcampus biedt. 


